
 ปฏิทินข้ันตอนการสมัครอยูหอพัก ปการศึกษา 2561 
(นักศึกษาโปรดอานและปฏิบัติตามใหครบทุกข้ันตอน) ฉบับแกไข 23 มีนาคม 2561 

 

ลําดับ วัน/เดือน/ป ขั้นตอน เวลา สถานที ่ หลักฐานที่ใช หมายเหตุ 

1 12-15 มี.ค. 61 นักศึกษาตรวจสอบคะแนนความดีที่ใชใน
การสมัครอยูหอพัก /คะแนนพฤติกรรม  
 

- http://dsa.wu.ac.th - - เขาสูระบบโดยใช Username และ 
Password เดียวกันกับ CES 
 

2 23-25 มี.ค. 61 
 
 
 

-นักศึกษาแจงความประสงคสมัครหอพัก  
ปการศึกษา 2561 ผานเว็บไซต 
http://dsa.wu.ac.th  
-กรอกขอมูล/แกไขประวัติสวนตัว/ตอบ
แบบสอบถาม ผานเว็บไซต  
* หากนักศึกษาไมกรอกขอมูลประวัติ
สวนตัว/ตอบแบบสอบถามใหครบถวนและ
ถูกตอง จะไมสามารถเขาระบบเพื่อสมัคร
หอพักได 
* สมัครพรอมกันทุกชั้นปการศึกษา  
* การเขาระบบสมัครกอน-หลัง ไมมีผลตอ
การจัดลําดับใด ๆ  

เปดระบบ 23 มี.ค. 61 
เวลา 09.00 น. 

ปดระบบ 25 มี.ค. 61
เวลา 24.00 น. 

 
 

http://dsa.wu.ac.th  
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
- 

-  เว็บไซด 
http://dsaapp.wu.ac.th/book61/logi

n.asp 

นักศึกษาเขาสูระบบโดยใช Username 
และ Password เดียวกันกับศูนยบริการ
การศึกษา 
- หากเขาระบบไมไดใหรีบติดตอที่งาน
หอพัก อาคารอาคารกิจกรรม โทร.
4013 4018 3165 (ในเวลาทําการ) 

3 27 มี.ค. 61 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อจาก  
รายชื่อ “ประกาศผลการสมัครหอพัก” 
 

14.00 น. เปนตนไป - http://dsa.wu.ac.th 
 

- - 

 

ขอควรระวัง : หากนักศึกษาไมดําเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เมื่อผานกระบวนการนั้นไปแลว จะถอืวานกัศกึษาสละสิทธิก์ารสมคัรอยูหอพัก ป 2561 
กรณีนักศึกษาตดิภารกิจ/อยูนอกพ้ืนที่/นักศึกษาสหกจิ สามารถใหบคุคลอื่นดาํเนินการแทนได โดยมอบบตัรหอพักใหกบัผูทีม่าดําเนินการแทนมาแสดงตนดวย 

 



ปฏิทินข้ันตอนการสมัครอยูหอพัก ปการศึกษา 2561 
(นักศึกษาโปรดอานและปฏิบัติตามใหครบทุกข้ันตอน) ฉบับแกไข 23 มีนาคม 2561 

 

ลําดับ วัน/เดือน/ป ขั้นตอน เวลา สถานที ่ หลักฐานที่ใช หมายเหตุ 

4 27 มี.ค. 61 จับสลากสําหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อ
ในประกาศ “นักศึกษาที่ตองจับ
สลาก” 

18.00 น. - ณ โรงอาหาร อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา 

บัตรนักศึกษาหอพัก 
 

-สามารถใหบุคคลอ่ืนดําเนินการ
แทนได 

5 2๘ มี.ค. 61 
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์
เลือกหอพักและรายชื่อนักศึกษาขึ้น
ชื่อสํารองเรียงตามลําดับ 

16.00 น. เปนตนไป 
 
 
 
 

- http://dsa.wu.ac.th 
 
 
 

- 
 
 
 

 

-รายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อสํารอง
เรียงตามลําดับ (แยกหอพัก
ชาย-หญิง) 

6 ๒๙-๓๑ มี.ค. 61 นักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกหอพัก 
เขาระบบเลือกหอพัก เว็บไซต 
http://dsa.wu.ac.th  
 

20.00 น. เปนตนไป 
ปดระบบ 

วันที่ ๓๑ มี.ค. 61 
เวลา 24.00 น.  

- http://dsa.wu.ac.th 
 

- **การสมัครกอนหลังไมมีผลตอ
การไดหอพักน้ันๆ ขึ้นอยูกับ
คะแนนพฤติกรรมและคะแนน
ความดีของแตละคน 

7 2 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อ ผลการเลือกหอพัก 
 

14.00 น. - http://dsa.wu.ac.th - - 

8 2 เม.ย. 61 -จับสลากสําหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อ
ในประกาศ “นักศึกษาที่ตองจับ
สลาก” 
-นักศึกษาเลือกหอพักใหม เฉพาะ
นักศึกษาที่จับสลากแลวไมไดหอพัก 
และนักศึกษาที่มีรายชื่อตาม
ประกาศ “นักศึกษาที่ตองเลือก
หอพักใหม” 

1๘.00 น.  - ณ โรงอาหาร อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา 

-บัตรนักศึกษาหอพัก 
 

-นักศึกษาตรงเวลาพรอมกัน 
 

 
 



ปฏิทินข้ันตอนการสมัครอยูหอพัก ปการศึกษา 2561 
(นักศึกษาโปรดอานและปฏิบัติตามใหครบทุกข้ันตอน) ฉบับแกไข 23 มีนาคม 2561 

 

ลําดับ วัน/เดือน/ป ขั้นตอน เวลา สถานที ่ หลักฐานที่ใช หมายเหตุ 

9  4 เม.ย. 61 
นักศึกษาตรวจสอบประกาศ “รายชื่อ
นักศึกษาที่สมัครไดอยูหอพัก เรียง
ตามลําดับการเลือกหองพัก” 

16.00 น. 
- http://ces.wu.ac.th 
- http://dsa.wu.ac.th 

- - 

10 5 เม.ย. 61 นักศึกษาเลือกหองพัก 1๘.00 น.เปนตนไป - หอพักที่นักศึกษาสมัคร
ได 

-บัตรนักศึกษหอพัก 
-รูปถาย 1 น้ิว 2 รูป 

-หากนักศึกษาไมสงรูปถายจะยังไม
สามารถเลือกหองพักได 

11 9 เม.ย.61 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผูที่มาเลือก
หองพัก ปการศึกษาที่ 1/2561 

13.00 น. - http://ces.wu.ac.th 
- http://dsa.wu.ac.th 

- -หากรายช่ือตกหลนติดตอท่ีปรึกษา
หอพักภายในวันท่ี 11 เม.ย.61  กอน
เวลา 12.00 น. 

12  
 
 
 
 

 
 
 

10-11 เม.ย. 61 
17-18 เม.ย. 61 
19-20 เม.ย. 61 
20 เม.ย.61 
 

นักศึกษาชําระคาหอพักภาคการศึกษาที่ 
1 ปการศึกษา 2561  ตามประเภท
หอพัก ดังน้ี 
-หอพัก 1,2,3,4,5,7,10,11,13,14
จํานวน 2,700 บาท 
-หอพัก 16,17 จํานวน 4,800 บาท 
-หอพัก 18 จํานวน 4,500 บาท 
- รหัสนักศึกษา 60* 
- รหัสนักศึกษา 59* 
- รหัสนักศึกษา 58*,57* และรหัสอ่ืน ๆ 
- วันสุดทายของการชําระคาหอพัก  

09.00 – 15.00 น. 
 

- ธนาคารออมสิน  
สาขามหาวิทยาลัยวลยั
ลักษณ 

- -เงินคาหอพักชําระลวงหนา จะปรับ
เปนคาธรรมเนียมหอพักในภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 
-นักศึกษาที่ไมชําระเงินคาหอพัก
ภายในเวลาที่กําหนด งานหอพักถือวา
สละสิทธิ์หองพักที่สมัครไว 
-เงินคาหอพักชําระลวงหนา ไมสามารถ
เรียกคืนได ในทุกกรณี 

 

ขอควรระวัง : หากนักศึกษาไมดําเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เมื่อผานกระบวนการนั้นไปแลว จะถอืวานกัศกึษาสละสิทธิก์ารสมคัรอยูหอพัก ป 2561 
กรณีนักศึกษาตดิภารกิจ/อยูนอกพ้ืนที่/นักศึกษาสหกจิ สามารถใหบคุคลอื่นดาํเนินการแทนได โดยมอบบตัรหอพักใหกบัผูทีม่าดําเนินการแทนมาแสดงตนดวย 

 



ปฏิทินข้ันตอนการสมัครอยูหอพัก ปการศึกษา 2561 
(นักศึกษาโปรดอานและปฏิบัติตามใหครบทุกข้ันตอน) ฉบับแกไข 23 มีนาคม 2561 

 

ลําดับ วัน/เดือน/ป ขั้นตอน เวลา สถานที ่ หลักฐานที่ใช หมายเหตุ 

13 23 เม.ย. 61 
 

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ “ประกาศ
รายชื่อนักศึกษาผูที่ชําระเงินคาหอพัก ป
การศึกษา 2561” 

14.00 น. - http://dsa.wu.ac.th - - 

14 23 เม.ย. 61 
 

ประกาศเรียกรายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อ
สํารอง (ตามลําดับ) 

14.00 น. - http://dsa.wu.ac.th - - กรณีมีที่วางจากการสละสิทธิ์ 

15 24 เม.ย. 61 
 

นักศึกษาที่มีรายชื่อสํารองเลือกหอพัก/
หองพัก (กรณีมีที่วางจากการสละสิทธิ์) 

12.00 น.เปนตนไป - ศูนยประสานงานหอพัก -บัตรนักศึกษาหอพัก 
-รูปถาย 1 น้ิว 3 รูป 

-นักศึกษาตองไปชําระคาหอพักทันที
แลวนําใบเสร็จมาแสดงตอเจาหนาท่ี 
-หากนักศึกษาไมสงรูปถายจะยังไม
สามารถเลือกหองพักได 

16 26 เม.ย. 61 
 

ประกาศรายชื่อผูที่ไดสิทธิ์อยูหอพัก ป
การศึกษาที่ 1/2561 

13.00 น. - http://ces.wu.ac.th 
- http://dsa.wu.ac.th 

- -หากรายช่ือตกหลนติดตอท่ีปรึกษา
หอพักภายในวันท่ี 24 เม.ย. 61 

กอนเวลา 12.00 น. 
 

ขอควรระวัง : หากนักศึกษาไมดําเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เมื่อผานกระบวนการนั้นไปแลว จะถอืวานกัศกึษาสละสิทธิก์ารสมคัรอยูหอพัก ป 2561 
มีขอสงสัย รีบสอบถาม ที่ปรึกษาหอพักทกุหอพัก หรือ ศูนยประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร 4013  / 4018 

 

 งานหอพัก สวนกิจการนักศึกษา ยินดีใหบริการ  
 


